
COFNODION CYFARFOD y PWYLLGOR CYNLLUNIO a gynhaliwyd yn 
RHITHWIR ar DDYDD MAWRTH, 10 TACHWEDD am 10.00Y.B. 
 
Yn bresennol: 
 
Y Cynghorwyr Jacob Williams (Cadeirydd), Tony Wilcox (Is-Gadeirydd) 
Steve Alderman, Rod Bowen, Aaron Carey, Mark Carter, John Cole, Vic Dennis, 
Tim Evans, Brian Hall, David Howlett, Stephen Joseph, Myles Pepper,  
Jon Preston a David Pugh 
 
Aelod yn bresennol gyda Chydsyniad y Cadeirydd: 
 
Y Cynghorydd Tony Baron mewn perthynas ag Eitem Rhif 6 ar yr Agenda. Cais 
Cynllunio Rhif 19/1340/PA – Parc Treftadaeth, Pleasant Valley  
 
Y Cynghorydd Paul Miller ag Eitem Rhif 7 ar yr Agenda. Cais Cynllunio Rhif 
20/0057/PA - Point House, Newton Road, Llanstadwel, Aberdaugleddau, Sir 
Benfro, SA73 1EG  
 
Swyddogion yn Bresennol: 
 
Stephen Benger, Swyddog Rheoli Datblygu Priffyrdd  
Rachel Elliott, Uwch Swyddog Cynllunio 
Eirian Forrest, Swyddog Rhwymedigaethau Cynllunio 
Ceri Jones, Arweinydd Tîm Ardal (Gogledd) 
Steven Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 
David Popplewell, Prif Swyddog Cynllunio 
Mike Simmons, Rheolwr Datblygu, Prosiectau Mawr a Rhwymedigaethau 
Cynllunio  
Rhian Young, Prif Gyfreithiwr Ymgyfreitha 
Lydia Evans, Swyddog Cymorth Democrataidd a Chraffu 
Elieze Hinchcliffe, Cynorthwyydd Gwasanaethau Democrataidd 
 

33. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd  
 
Wrth groesawu pawb i’r cyfarfod fe wnaeth y Cadeirydd y cyhoeddiadau 
canlynol: 
 
Hysbyswyd ynghylch newid i aelodaeth y Pwyllgor gan nodi y byddai’r 
Cynghorydd Michael Williams yn cael ei ddisodli gan y Cynghorydd Jonathan 
Preston yn barhaol ac yntau’n cynrychioli grŵp Plaid Cymru.  
 
Dywedwyd y byddai diweddariadau llafar yn cael eu darparu ar gyfer yr eitemau 
busnes canlynol:  
 

 Cais Cynllunio Rhif 20/0057/PA - Point House, Newton Road, 
Llanstadwel, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 1EG  
 

 Cais Cynllunio Rhif 20/0145/PA - Awelfa, Milton Terrace, Doc Penfro – 
Codi annedd 
 

 Cais Cynllunio Rhif 20/0086/PA – Fferm Greenstone, Pen Y Cwm, 
Hwlffordd, Sir Benfro 
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34. Datganiadau o Fudd  
 
Datganodd y Cynghorydd Tony Wilcox fuddiant personol ac sy’n rhagfarnu yn 
Eitem Rhif 8 ar yr Agenda – Cais Cynllunio Rhif 20/0145/PA - Awelfa, Milton 
Terrace, Doc Penfro – Codi annedd, am mai ei fab yw’r ymgeisydd a hysbysodd 
y byddai’n gadael y cyfarfod yn ystod yr eitem fusnes honno.  
 

35. Cofnodion y cyfarfod blaenorol  
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Jacob Williams; Eiliwyd gan y Cynghorydd David 
Pugh 
 

CYTUNWYD 
 
Cymeradwyo Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Hydref 2020 fel 
cofnod cywir 

 
36. Rhif Cais Cynllunio. 19/1340/PA - Parc Treftadaeth, Pleasant Valley - 

Amrywio amodau 2 (sy'n ymwneud â charafanau uned ddwbl) a 7 (sy'n 
ymwneud â maes parcio) PP 11/0585/PA  
 
Cyflwynwyd adroddiad ar y cais hwn gerbron y Pwyllgor Cynllunio ar 8 Medi 
2020 lle cafodd y cais ei ohirio tra’r oedd archwiliad o’r safle yn yr arfaeth, cyn 
cael ei gynnal ar 30 Medi 2020. Roedd y cais i fod i gael ei glywed eto yn ystod 
Pwyllgor Cynllunio mis Hydref ond fe’i tynnwyd oddi ar yr agenda oherwydd 
sylwadau hwyr a ddaeth i law ac a oedd yn codi mater nad oedd yr adroddiad i’r 
Pwyllgor yn ymdrin ag ef. 
 
Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor bod hysbysiad priodol wedi dod i law oddi wrth y 
partïon â buddiant canlynol a oedd yn dymuno arfer eu hawl i annerch y 
Pwyllgor: 
 

 Cadeirydd Cyngor Cymuned Llanrhath – Y Cynghorydd Stephen Phillips  
 

 Gwthwynebydd – Mr Alec Cormack  
 

 Cynghorydd Sir yn Llanrhath – Y Cynghorydd Tony Baron 
 

Yn dilyn anerchiad Mr Cormack gofynnwyd iddo egluro beth oedd yn ei olygu 
wrth fuddiant sy’n rhagfarnu heb ei ddatgan ynghylch y datganiad 
perchnogaeth/datganiad dylunio a mynediad (DAS). Darparwyd eglurhad a oedd 
yn nodi bod adroddiad y Pwyllgor ym mis Tachwedd yn cyfeirio at y datganiadau 
ac awgrymwyd fod yr Awdurdod mewn deialog gyda’r ymgeiswyr ynghylch y 
datganiadau yn 2010 cyn i’r cais cynllunio gael ei gyflwyno yn 2011 a bod 
cytundeb blaenorol wedi cael ei lunio rhwng yr Awdurdod a’r ymgeisydd i’r 
ymgeisydd ddarparu llwybr amlddefnydd a fyddai o fudd i’r Awdurdod ac y gallai 
hynny felly fod wedi cael effaith ar farn y swyddogion achos am y cais.  
 
Codwyd nifer o bwyntiau am y caniatâd yn 2016 a berodd i’r Prif Gyfreithiwr ar 
gyfer Ymgyfreitha hysbysu’r Pwyllgor nad oedd y drafodaeth honno am ganiatâd 
2016 yn berthnasol i’r cais a oedd yn cael ei benderfynu ar yr agenda gyfredol ac 
fe hysbysodd nad oedd unrhyw faterion rhag-benderfynu i gael eu datrys fel 
oedd yn cael ei honni.  
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Fe wnaeth y Cynghorydd Tony Baron, Aelod Lleol, annerch y Pwyllgor a mynegi 
bod Parc Treftadaeth yn weithrediad sy’n cael ei redeg yn dda ac a oedd yn yn 
dwyn budd sylweddol i economi Sir Benfro. Aeth ymlaen i hysbysu’r Pwyllgor ei 
fod wedi cael llawer o ohebiaeth negyddol gan drigolion ynghylch y caniatadau 
ac yn arbennig colli maes parcio cyhoeddus. Mynegodd ei deimlad bod diffyg 
democrataidd wedi bod gan nad oedd yr Awdurdod wedi cynnal ymgynghoriad 
cyhoeddus llawn ynghylch y datblygiad y nodwyd o ganlyniad i gais grŵp 
trigolion Stepaside/Pleasant Valley am gyngor cyfreithiol ei fod yn ofyniad 
cyfreithiol pan oedd hawliau cyhoeddus yn cael eu rhoi heibio. Cyfeiriwyd at 
ganiatadau blaenorol a oedd wedi cael eu rhoi trwy awdurdod dirprwyedig, gan 
osgoi’r Pwyllgor Cynllunio, y nodwyd bod anghysonderau wedi cael eu canfod 
gyda hwy yn dilyn cwblhau archwiliad o’r caniatadau. 
 
Dywedwyd fod y llwybrau sy’n gysylltiedig â’r safle wedi bod yn cael eu 
defnyddio gan y cyhoedd am nifer o flynyddoedd a bod cais wedi cael ei wneud 
i’w hychwanegu at y map swyddogol. Fe wnaed cais a oedd yn nodi os oedd y 
Pwyllgor o blaid cymeradwyo’r amrywiad i amodau eu bod yn gwneud hynny ar y 
sail bod cytundeb Adran 106 yn cael ei gynnwys, lle byddai rhoi’r caniatâd ar 
waith yn cael ei ddal yn ôl nes bod gweithred amrywio mewn perthynas â’r 
cytundeb prydlesu dyddiedig 2007 rhwng yr Ymgeisydd a’r Awdurdod yn dilyn 
ymgynghoriad cyhoeddus llawn yn cael ei chwblhau neu, fod y Pwyllgor yn rhoi 
awdurdod dirprwyedig o’r Prif Swyddog Cynllunio gyhoeddi’r hysbysiad o 
benderfyniad ar ôl i’r ceisiadau a grybwyllir gael eu cwblhau.  
 
Rhoddodd y Cynghorydd David Pugh, Cynghorydd Sir Cilgeti/Begeli wybod i’r 
Pwyllgor bod nifer o addasiadau cadarnhaol i’r safle wedi cael eu gwneud dros y 
blynyddoedd a oedd wedi cael eu dangos yn y ffotograffau yng nghyflwyniad y 
swyddogion a mynegodd ei fod yn teimlo bod cyhoeddusrwydd i’r cais wedi bod 
yn ddigonol a bod llawer o drafodaeth wedi bod ynghylch y safle. Roedd yn cael 
ei gydnabod bod yr amser i herio penderfyniadau blaenorol wedi mynd heibio.  
 
Cynigiodd y Cynghorydd David Pugh fod y cais yn cael ei gymeradwyo fel a 
argymhellwyd; Eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Brian Hall 
 
Aeth y Pwyllgor ymlaen i drafod y cais a nodwyd y pwyntiau allweddol fel a 
ganlyn: 
 
Cyfeiriwyd at gais y Cynghorydd Tony Baron am gytundeb Adran 106 a 
gofynnwyd a ellid rhoi’r cais ar waith trwy amod. Rhoddodd y Rheolwr Datblygu 
ar gyfer Prosiectau Mawr a Rhwymedigaethau Cynllunio wybod i’r Pwyllgor na 
ellid rhoi cytundeb Adran 106 ar waith fel amod gan nad oedd yn ystyriaeth 
berthnasol ac felly y byddai angen ymdrin ag ef trwy broses ar wahân os oedd yn 
ofynnol.   
 
Gofynnwyd am eglurhad a oedd y newidiadau i’r ardal sy’n cynnwys safle’r 
heneb gofrestredig wedi cael eu gwneud yn unol â chytundeb CADW, 
Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro. Hysbyswyd yr Aelodau fod Cyngor Sir 
Penfro a CADW yn gweithio mewn partneriaeth i wneud y gwelliannau.   
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PENDERFYNWYD 
 
CYMERADWYO’R cais, yn amodol ar Weithred Amrywio i glymu 
unrhyw ganiatâd cynllunio â’r cytundeb adran 106 y byddid yn 
ymrwymo iddo mewn perthynas â’r cais â’r cyfeirnod 11/0585/PA ac 
yn amodol ar yr amodau a oedd wedi’u nodi yn Adran 1.1 o 
adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol. 

 
37. Rhif Cais Cynllunio. 20/0057/PA - Point House, Ffordd Newton, Llanstadwel, 

Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 1EG - Addasiadau ac estyniadau i'r t? a 
newid defnydd o'r llawr gwaelod i ystafell de. Bloc stabl newydd a storfa 
offer garddio. Man parcio, chwe chwt bugail  
 
Roedd y cais hwn yn un i’r Pwyllgor ei ystyried am ei fod yn ymwneud â 
datblygiad twristaidd dros arwynebedd o 0.5 hectar (paragraff 1(g) yn y cynllun 
dirprwyo) 
 
Rhoddodd yr Uwch Swyddog Cynllunio ddau ddiweddariad llafar i’r Pwyllgor; 
 
Roedd y diweddariad llafar cyntaf yn nodi mai’r disgrifiad o’r datblygiad ar gyfer y 
cais a oedd wedi’i restru yn yr agenda oedd “Addasiadau ac estyniadau i’r tŷ a 
newid defnydd y llawr gwaelod i ystafell de, bloc stabl newydd a storfa offer 
garddio, ardal parcio ceir, 6 o gytiau bugeiliaid” ond yn dilyn cael cynlluniau 
diwygiedig yn ystod y cais, y disgrifiad or datblygiad yn yr adroddiad oedd  
“Addasiadau ac estyniadau i’r tŷ, codi adeilad ar gyfer ystafell de ac ar gyfer 
storio offer garddio, ardal parcio ceir a 6 o gytiau bugeiliaid (Cynlluniau 
Diwygiedig) (yn rhannol ôl-weithredol)”.  
 
Roedd yr ail ddiweddariad llafar yn nodi bod sylwadau hwyr wedi dod i law oddi 
wrth yr ymgeisydd ond nad oeddent yn gymwys fel sylwadau hwyr i’w cyflwyno i’r 
Pwyllgor gan mai adweithiad i adroddiad y Swyddog oeddent. 
 
Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor bod hysbysiad priodol wedi dod i law oddi wrth y 
partïon â buddiant canlynol a oedd yn dymuno arfer eu hawl i annerch y 
Pwyllgor: 
 

 Cyngor Cymuned – Y Cynghorydd Michael Howells 
 

 Ymgeisydd – Mrs Nicola Arnold  
 

 Gwrthwynebydd – Mr Peter Dolphin 
 

 Aelod Lleol – Y Cynghorydd Paul Miller 
 
Yn dilyn anerchiad Mrs Arnold fe holwyd a oedd hi’n ymwybodol o’r adroddiad 
traffig y cyfeiriodd y Cynghorydd Howells ato ac fe holwyd a oedd hi’n cytuno â 
chynnwys yr adroddiad. Hysbysodd Mrs Arnold nad oeddent yn ymwybodol o’r 
adroddiad pan brynon nhw’r eiddo a dywedodd eu bod, ers cael eu gwneud yn 
ymwybodol o’r adroddiad, wedi ymgynghori â’r adran priffyrdd a ymwelodd â’r 
safle ac a ddaeth i’r casgliad bod y mynediad yn dderbyniol. Hysbyswyd yr 
Aelodau fod gwelliannau wedi cael eu gwneud i’r gyffordd ers 2007.  
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Cyfeiriwyd at y cytiau bugeiliaid ac fe geisiwyd eglurhad pa un a oedd y lluniau 
yn adroddiad y swyddog yn wir adlewyrchiad o sut y byddai’r cytiau’n edrych. 
Hysbyswyd y Pwyllgor fod y llun a ddarparwyd wedi cael ei gymryd oddi ar y 
rhyngrwyd ac felly y byddent yn edrych ychydig bach yn wahanol.  
 
Yn dilyn anerchiad Mr Dolphin fe geisiwyd eglurhad a oedd y ffordd fynediad at  
safle’r cais yn ffordd a oedd wedi’i mabwysiadu. Hysbyswyd yr Aelodau mai 
ffordd breifat ydoedd a bod gan yr holl drigolion sydd wedi’u lleoli ar y ffordd 
berchnogaeth ar y cyd.  
 
Cyfeiriwyd at y ffordd serth a oedd yn arwain at yr eiddo ac awgrymwyd y gallai’r 
gilfach ar y ffordd gael ei defnyddio ar gyfer parcio. Rhoddodd Mr Dolphin wybod 
i’r Pwyllgor mai cilfach breifat oedd y gilfach ac felly na ellid ei defnyddio ar gyfer 
parcio ac y byddai gwneud hynny’n achosi mwy o berygl i drigolion ac ymwelwyr 
a fyddai’n defnyddio’r ffordd. Nodwyd y byddai angen i aelodau o’r cyhoedd a 
fyddai’n cael mynediad at y lôn wneud hynny â chaniatâd y tirfeddiannwr.  
 
Fe wnaeth y Cynghorydd Paul Miller, Aelod Lleol, annerch y Pwyllgor a 
dywedodd nad oedd yn teimlo bod y broses Gynllunio wedi cael ei chynnal yn 
effeithiol a mynegodd ei farn y byddai materion o ran y priffyrdd yn rhai o bwys 
gan bod y safle’n achosi mynediad cyfyngedig.  
 
Aeth y Pwyllgor ymlaen i drafod y cais a nodwyd y pwyntiau allweddol fel a 
ganlyn: 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Brian Hall y dylid gohirio’r cais i alluogi’r Aelodau i 
gynnal ymweliad â’r safle i gadarnhau addasrwydd y safle o ran priffyrdd a 
mynediad; Eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Stephen Joseph 
 
Gwnaeth y Swyddog Rheoli Datblygu Priffyrdd roi sylw i rai o'r pryderon am y 
priffyrdd a godwyd a dywedodd bod gwelliannau wedi'u gwneud i'r gyffordd ar 
Newton Road gan yr Awdurdod Priffyrdd yn 2011, gan wella'r gwelededd i 
gyfeiriad Waterston a aeth i’r afael â materion a godwyd mewn ceisiadau 
blaenorol. Dywedwyd mai’r unig bryder presennol ar gyfer mynediad i'r safle 
fyddai capasiti'r lôn, ac ar ôl cyfrifo prysurdeb y lôn, daethpwyd i’r casgliad bod y 
lôn yn gallu ymdopi â lefel y traffig y disgwyliwyd i'r safle gynhyrchu. Yn ogystal, 
byddai man troi yn cael ei nodi ar ddiwedd y lôn er mwyn helpu i reoli'r traffig.  
 
Gofynnwyd am eglurhad a fyddai’r cytiau bugeiliaid yn cael eu symud i ac o’r 
safle fel carafanau teithiol pe bai’r cais yn cael ei gymeradwyo. Rhoddwyd 
gwybod i’r Aelodau, pe bai’r cais yn cael ei gymeradwyo yna byddai angen 
gosod cyfyngiadau i ddatgan na ellid defnyddio’r safle carafanau teithiol 
oherwydd y pryderon ynghylch mynediad er y nodwyd fod yr ymgeiswyr wedi ei 
gwneud yn glir bod y cytiau wedi’u bwriadu i gael eu cadw ar y safle ac felly y 
byddent yn debycach i garafán sefydlog yn hytrach na charafán deithiol.    
 
Gofynnwyd a oedd cyfleusterau glanweithdra’n cael eu darparu ar y safle ynteu a 
oeddent o fewn y cytiau. Hysbyswyd yr Aelodau y byddai pob cwt yn cynnwys 
darpariaethau glanweithdra fel sy’n ofynnol ar gyfer byw ynddynt.  
 
Trafodwyd y rhesymau dros argymell gwrthod y cais ac fe wnaed awgrym y 
dylai’r ymgeiswyr gael cyfle i liniaru’r pryderon a godwyd trwy ddarparu 
gwybodaeth ychwanegol.  
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Cyfeiriwyd at y ffaith mai un o’r rhesymau dros wrthod fyddai’r cynlluniau 
anfoddhaol ar gyfer gwaredu dŵr budr ac fe holwyd a ellid ymdrin â’r pryder 
hwnnw trwy amod i’w gwneud yn ofynnol sefydlu gweithdrefn foddhaol i waredu 
dŵr budr. Hysbysodd y Prif Swyddog Cynllunio fod mater gwaredu dŵr budr wedi 
cael ei godi gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gan y byddai’n cael effaith ar yr 
ardal cadwraeth arbennig, sef Dyfrffordd y Ddau Gleddau. Hysbyswyd yr 
Aelodau mai’r perygl gydag amod oedd y gallai fod yn amhosibl i’w gyflawni ac 
felly ni fyddid yn argymell ymdrin â mater o’r fath trwy amod gan y gallai godi 
materion pellach ac mai ffordd well o ymdrin â’r mater fyddai asesu’r opsiynau 
sydd ar gael ac ymgynghori â’r cyrff perthnasol i ganfod beth fyddai’r 
goblygiadau ar gyfer yr ardal cadwraeth arbennig. Cydnabuwyd, pe bai’r 
Pwyllgor yn penderfynu cynnal ymweliad â’r safle, y byddai’r ymgeiswyr yn cael y 
cyfle i ddarparu manylion pellach ar gyfer mater draenio dŵr budr er y cafodd yr 
Aelodau eu hysbysu y byddai’n cymryd amser i ystyried gwybodaeth o’r fath a’i 
bod yn annhebygol y byddai hynny’n barod i gael ei ystyried yn y Pwyllgor ym 
mis Rhagfyr. 
 
Gofynnwyd am eglurhad ynghylch beth fyddai’r weithdrefn pe bai Aelodau, yn 
dilyn yr ymweliad â'r safle, yn penderfynu gwrthod y cais gyda rheswm priffyrdd 
dros ei wrthod. Dywedodd y Prif Swyddog Cynllunio pe bai Aelodau am gynnwys 
rheswm priffyrdd dros ei wrthod, y dylai'r datrysiad fod yn benderfyniad a 
ystyriwyd, sy'n destun cyfnod callio, oherwydd byddai’n benderfyniad a fyddai’n 
groes i argymhelliad y swyddog.  
 

PENDERFYNWYD 
 
GOHIRIO’R cais i alluogi’r Aelodau i gynnal ymweliad â’r safle i 
gadarnhau addasrwydd y safle o ran priffyrdd a mynediad yn unol â’r 
protocol cyfredol ar gyfer ymweld â safleoedd, cyn penderfyniad 
ffurfiol yn un o gyfarfodydd dilynol y Pwyllgor Cynllunio 

 
38. Gohirio'r Cyfarfod  

 
Gohiriwyd y Cyfarfod am 12:55yp ar gyfer egwyl fer a chafodd ei ailgynnull am 
13:30yp. 
 

39. Rhif Cais Cynllunio. 20/0145/PA - Awelfa, Teras Milton, Doc Penfro - Codi 
annedd  
 
[Ac yntau wedi datgan yn flaenorol bod ganddo fuddiant personol ac sy’n 
rhagfarnu yn yr eitem fusnes hon, fe adawodd y Cynghorydd Tony Wilcox y 
cyfarfod] 
 
Roedd y cais hwn yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor gan bod y cais wedi cael ei 
wneud gan aelod agos o deulu un o Aelodau Etholedig y Cyngor (paragraff 1(m) 
yn y cynllun dirprwyo). 
 
Rhoddodd yr Uwch Swyddog Cynllunio ddiweddariad llafar i’r Pwyllgor gan 
ddweud bod pum llythyr ychwanegol wedi dod i law ers cyhoeddi agenda’r 
Pwyllgor nad oeddent yn gymwys fel sylwadau hwyr yr oedd yn ofynnol eu 
cyflwyno gerbron y Pwyllgor.  
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Hysbyswyd y Pwyllgor fod hysbysiad priodol wedi dod i law oddi wrth y parti â 
buddiant canlynol a oedd yn dymuno arfer ei hawl i annerch y Pwyllgor: 
 

 Gwrthwynebydd – Mr Paul Nunnery 
 
Yn dilyn anerchiad Mr Nunnery fe geisiwyd eglurhad o bwynt a wnaeth ynghylch 
gwaredu perth yn anghyfreithlon. Dywedodd Mr Nunnery wrth y Pwyllgor fod yr 
ymgeisydd wedi gwaredu perth hanesyddol ac wedi rhoi addewid i’r cymydog y 
byddai’n gosod wal o’r un uchder yn ei lle. Aeth ymlaen i egluro bod gofyn lleoli’r 
wal derfyn newydd ar lethr a fyddai’n golygu bod angen gwneud gwaith paratoi’r 
pridd i ategu strwythur 12 troedfedd y wal er nad oedd hyn yn cael ei ganiatáu 
trwy delerau cynllunio.   
 
Aeth y Pwyllgor ymlaen i drafod y cais a nodwyd y pwyntiau allweddol fel a 
ganlyn: 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Brian Hall y dylid gohirio’r cais i alluogi’r Aelodau i 
gynnal ymweliad â’r safle; Eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Stephen Joseph 
 
Fe wnaed cais i’r Swyddog Rheoli Datblygu Priffyrdd egluro safbwynt y 
gwasanaeth priffyrdd ynghylch yr annedd. Dywedodd y Swyddog Rheoli 
Datblygu Priffyrdd fod y ffaith bod yr ymgeisydd wedi cytuno i leihau uchder y wal 
i’r dwyrain i ddarparu llain gwelededd estynedig a thrwy ledu’r mynediad i 4m i’w 
gwneud yn bosibl troi ar yr eiddo a mwy o welededd i’r gorllewin yn golygu bod y 
gwasanaeth priffyrdd yn fodlon.   
 
Cyfeiriwyd at y gwaith adeiladu a fyddai’n ofynnol i waredu malurion oddi ar y 
safle pe bai’r cais yn cael ei gymeradwyo ac fe godwyd pryderon ynghylch 
diogelwch. Rhoddodd y Prif Swyddog Cynllunio wybod i’r Aelodau, pe bai’r cais 
yn cael ei gymeradwyo bod amod wedi cael ei gynnig gan y Pennaeth Seilwaith 
ar gyfer cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu i gael ei gymeradwyo a fyddai’n asesu 
pryderon ynghylch diogelwch yn ystod y cam adeiladu.  
 

PENDERFYNWYD 
 
GOHIRIO’R cais i alluogi’r Aelodau i gynnal ymweliad â’r safle yn 
unol â’r protocol cyfredol ar gyfer ymweld â safleoedd, cyn 
penderfyniad ffurfiol yn un o gyfarfodydd dilynol y Pwyllgor Cynllunio 

 
40. Rhif Cais Cynllunio. 20/0086/PA - Fferm Greenstone, Pen Y Cwm, 

Hwlffordd, Sir Benfro  -  Newid defnydd adeiladau amaethyddol gwag at 
ddefnydd masnachol (B1 a B8) drwy gynnwys uned breswyl ac addasiadau 
i fynediad i safleoedd er mwyn gwella gwelededd ar gyfer diogelwch 
priffyrdd  
 
Roedd y cais hwn yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor am ei fod yn ymwneud â 
datblygiad a oedd yn groes i’r Cynllun Datblygu ond a oedd yn cael ei argymell ar 
gyfer ei gymeradwyo (paragraff 1(n) yn y cynllun dirprwyo) 
 
Rhoddodd yr Uwch Swyddog Cynllunio ddiweddariad llafar i’r Pwyllgor gan 
ddweud bod y Pennaeth Seilwaith (Draenio) wedi hysbysu na fyddai gofyn cael 
cymeradwyaeth Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy pe na bai 
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unrhyw ardaloedd anhydraidd newydd â chyfanswm arwynebedd o fwy na 100 
metr sgwâr. 
 
Hysbyswyd y Pwyllgor fod hysbysiad priodol wedi dod i law oddi wrth y parti â 
buddiant canlynol a oedd yn dymuno arfer ei hawl i annerch y Pwyllgor: 
 

 Asiant – Mr Ian Bartlett 
 
Mynegodd y Cynghorydd Mark Carter, Aelod Lleol, ei gefnogaeth i’r cais gan 
ddweud bod y cais yn cyd-fynd â’r hyn sydd er lles y gymuned gan ei fod yn 
ddeniadol yn weledol ac yn cynnwys ystod o dai allan y gellir eu haddasu yn y 
dyfodol i gael eu defnyddio fel Mentrau Gwledig Bach.   
 
Cynigiodd y Cynghorydd Mark Carter y dylai’r cais gael ei gymeradwyo fel a 
argymhellwyd; Eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Brian Hall 
 

PENDERFYNWYD 
 

(a) CYMERADWYO’R cais yn amodol ar gytundeb cyfreithiol 
adran 106 mewn perthynas â’r mater a oedd wedi’i nodi ym 
mharagraff 6.13 a chyda’r amodau a oedd wedi’u nodi yn 
Adran 1.1 o adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymunedol 
 

(b) Pe na bai’r cytundeb adran 106 yn cael ei gwblhau o fewn 3 
mis y dylid rhoi pŵer dirprwyedig i’r Prif Swyddog Cynllunio 
wrthod y cais oherwydd diffyg cydymffurfio â pholisi GN.26 yn 
y CDLl 

 
41. Rhif Cais Cynllunio. 18/0941/PA - Tir ar Fferm Villa, Crymych - Datblygiad 

preswyl a gwaith cysylltiedig  
 
Roedd y cais yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor am ei fod yn gais cynllunio llawn 
am ddatblygiad preswyl o fwy na 30 o anheddau (paragraff 1(a) yn y cynllun 
dirprwyo). Roedd y cais wedi cael ei gyflwyno’n flaenorol i gyfarfod y Pwyllgor ar 
21 Mai 2019 lle penderfynwyd rhoi pŵer dirprwyedig i’r Pennaeth Cynllunio 
Interim gymeradwyo’r cais yn dilyn datrys materion ecolegol a hydrolegol, ac yn 
amodol ar gytundeb cyfreithiol adran 106 a nifer o amodau cynllunio. 
 
Codwyd pryderon ynghylch diogelwch mewn perthynas ag agosrwydd y safle at 
yr ysgol gyfagos ac fe geisiwyd eglurhad a fyddai unrhyw gyfyngiadau’n cael eu 
rhoi yn eu lle i liniaru pryderon ynghylch diogelwch yn ystod oriau ysgol brig. 
Rhoddodd y Prif Swyddog Cynllunio’r Pwyllgor, fel rhan o’r adroddiad blaenorol 
i’r Pwyllgor ynghylch y cais ym mis Mai 2019, bod amod wedi cael ei gytuno a 
oedd yn ei gwneud yn ofynnol cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu a 
fyddai’n ymdrin â threfniadau rheoli traffig adeiladu a dywedodd fod deialog 
helaeth wedi cael ei chynnal gyda’r holl bartïon cysylltiedig dros y blynyddoedd 
ynghylch y mater i sicrhau diogelwch yr holl bartïon.  
 
Cynigiodd y Cynghorydd Brian Hall y dylai’r cais gael ei gymeradwyo fel a 
argymhellwyd; Eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Tim Evans 
 
[Fe adawodd y Cynghorydd Stephen Joseph y cyfarfod ar yr adeg hon]  
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PENDERFYNWYD 
 
CYMERADWYO’R cais, gyda’r amodau a oedd wedi’u nodi yn Adran 
1.1 yn adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol. 

 
42. Rhif Cais Cynllunio. 20/0426/PA  - Adeilad Amaethyddol yn Farthings Hook, 

Tufton -  Adeilad amaethyddol i gadw anifeiliaid dros y storfa faethynnau 
bresennol  
 
Roedd y cais hwn yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor gan ei fod ar gyfer adeilad 
amaethyddol ag arwynebedd o fwy na 1000 metr sgwâr (paragraff 1(i) yn y 
cynllun dirprwyo). 
 
Mynegodd yr Aelodau gefnogaeth i’r cynllun ac ni chodwyd unrhyw gwestiynau.  
 
Cynigiodd y Cynghorydd Brian Hall y dylai’r cais gael ei gymeradwyo fel a 
argymhellwyd; Eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Mark Carter 
 

PENDERFYNWYD 
 
CYMERADWYO’R cais, gyda’r amodau a oedd wedi’u nodi yn Adran 
1.1 yn adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol. 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 3.16y.p. 

 


